
Fendt X- / P-Serie



Fendt kW HK
8380 P 279 379
8380 P AL 279 379
8410 P 297 404
8410 P AL 297 404
9490 X 365* 496*
9490 X AL 365* 496*

* Maximal effekt inklusive boost
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Teknik för framtidens utmaningar  
inom jordbruket.

Modellerna i Fendts nya X- och P-serie är avancerade skördetröskor för jordbruksarbete som kräver kraft,  
tillförlitlighet och högsta möjliga tekniska nivå. De nya modellerna är anpassade för stora jordbruk och  
entreprenörer och fokus ligger på driftkostnader och maskineffektivitet.
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SKYLINE-HYTT

Mitt hem under långa arbetsdagar.

Arbetsplatsen
Den generöst tilltagna Fendt Skyline-hytten erbjuder 
gott om utrymme och plats för ditt välbefinnande. 
Genom innovativ design av skördetröskan är sikten 
optimal över de viktigaste delarna, bl.a. tömningsskru-
ven, stubben och bordet. Sikten bakåt är också utmärkt 
tack vare de elmanövrerade och uppvärmda backspeg-
larna och backkameran i Varioterminal 10,4" (standard-
utrustning).

Bästa komfort för avslappnade arbetsförhållanden
Fendts skördetröskor är utrustade med den senaste 
generationen av komfortsäten. Luftfjädring är standard 
och det finns många alternativ som möjliggör optimal 
anpassning efter dina personliga behov. En rattstången 
som kan justeras i tre riktningar gör det enkelt att hitta 
en avslappnad arbetsställning. Ett rymligt förvarings- 
och kylutrymme finns under det generöst tilltagna pas-
sagerarsätet.

Kraftfull arbetsbelysning för nattarbete
Modellerna i Fendts X- och P-serie har klar belysning 
med lång räckvidd på både fältet och vägen. I standard-
utrustningen ingår en omfattande uppsättning jus-
terbar arbetsbelysning som ger utmärkt belysning för 
arbete på natten. Dessutom har skördetröskan servi-
cebelysning under sidoklaffarna samt stubb-/radlyktor 
som standard.

Arbeta i lugn och ro
Skyline-hytten skämmer bort dina öron med en mycket 
låg ljudnivå, så att du kan koncentrera dig på ditt 
arbete, även efter många långa timmar. Detta säkerställs 
genom användning av den senaste tekniken med lami-
nerat glas för vindrutan.
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De tvådelade vidvinkelbackspeglarna ger utmärkt sikt över 
maskinen sidor.

Direkt sikt över tömningsskruven.

Tydlig översikt över tänd arbetsbelysning på manöverpanelen.Multimediasystem som tillval med CD/DVD/
USB, navigering och Bluetooth.

Tack vare den optimala överblicken över inmatningsele-
vatorn kan bordet snabbt monteras/tas bort.

Automatisk klimatkontroll är standard och ger ett 
behagligt klimat i hytten, även varma dagar.
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FENDT VARIOTRONIC

Enkla och tydliga reglage gör arbetet 
enklare.

Funktionell membranknappsatsen
Membranknappsatsen, som är en del av Variotronic-
armstödet, har reglage som inte används regelbundet. 
Här kan du göra ytterligare maskininställningar snabbt 
och enkelt.

Fendt Variotronic
Precis som i Fendts traktorer är det tydligt utformade 
armstödet det viktigaste reglaget. Varioterminal 10,4" 
ger perfekt översikt över alla viktiga data. Alla viktiga 
maskininställningar kan justeras med en enkel knapp-
tryckning.

Fendts multifunktionsspak
Fendt-skördetröskans styrspak ligger säkert i handen. 
Fendts multifunktionsspak är placerad i den främre 
delen av Variotronic-armstödet och har alla knappar 
som behövs för att styra maskinens viktigaste områden 
under skörden. Armstödet kan justeras i höjd och längd, 
så att du lätt kan hitta den perfekta sittställning. Det 
lättanvända armstödet ger maximal komfort.
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 1  Skärbordskontroll
 2  Skärbordsstopp
 3  Haspelkontroll
 4  GPS-aktivering
 5  Skärbordsautomatik
 6  Tömning på/av
 7  Tömningsrör ut/in
 8  Haspelhastighet

 1  Cylinderhastighet
 2  Slagskoavstånd rotorhastighet
   Frånskiljningsrotorns hastighet (endast X-serien)
 3  Fläkthastighet
 4  Översåll
 5  Halmhack
 6   Tankluckor
 7  Sidokniv på/av
 8  Transportläge

 1  Motorvarvtal
 2  Tröskningsenhet på/av
 3  Skärbord på/av
 4  Fyrhjulsdrift på/av
 5  Handbroms på/av

Med AGCO:s nya, heltäckande elektroniklösning Fuse TechnologiesTM kan lantbrukare och entreprenörer integrera och koppla samman hela maskinparken utan 
problem. Under namnet Fuse Technologies erbjuder AGCO och Fendt lösningar för precisionslantbruk som minskar driftkostnaderna och gör maskinanvändning-
en ännu mer effektiv och lönsam.
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FENDT VARIOTRONIC

Din intelligenta assistent.

Allt under uppsikt 
Varioterminal 10,4" har färgdisplay och intuitiva menyer 
och kan visa upp till 4 olika program. Därmed har du 
översikt över allting, hela tiden. Du kan välja layout flexi-
belt efter behov och, med upp till två inbyggda kameror, 
har du en expanderad vy i ytterligare områden, till exem-
pel vid backning för tömning.

Automatiska maskininställningar
I Varioterminal 10,4" kan du spara dina maskininställ-
ningar för de vanligaste typerna av grödor. Ett klick på 
den sparade inställningen ställer in maskinen automa-
tiskt och sedan kan du till exempel anpassa cylinderhas-
tigheten eller slagskoinställning.

Fendt Varioterminal 10,4"
Med Varioterminal 10,4" sätter Fendt också standarden 
när det gäller menynavigering och gemensamt använ-
dargränssnitt i tröskmaskinerna. Varioterminal 10,4" är 
perfekt placerad i synfältet och alltid inom räckhåll. Här 
visas all relevant information om prestanda och inställ-
ningar för din Fendt-skördetröska. Med pekskärmen 
kan du kontrollera och justera maskinens inställningar 
snabbt och enkelt.

Alla i en terminal
Varioterminal 10,4" samlar alla funktioner i en och 
samma terminal. Alla nödvändiga funktioner finns i 
Varioterminal 10,4", oavsett om du justerar maskinens 
inställningar, använder det automatiska styrsystemet 
eller dokumenterar arbetet.
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Info Plus-menyerna kan visas på nedre delen 
av Varioterminal 10,4". Här kan du välja mellan 
undermenyer, som ger ytterligare information 
om olika områden i maskinen. VarioDoc och 
VarioGuide kan visas i det här området.

Sidan med huvudinformationen, uppe till 
vänster, visar motorns varvtal och körhastighet. 
Bredvid den visas mätarna för bränsle, AdBlue, 
olja och motortemperaturen. Grafen visar aktu-
ellt status för spannmålstankens tömningssys-
tem och skördetröskans utmatningsskruv.

Den aktuella och förinställda skärhöjden, 
halmskakare/frånskiljningsrotor och spann-
målsförlust i sållen samt returvolym visas i 
huvudmenyn. Under dem finns snabbknappar-
na för maskininställningarna.

Ett nytt 360-graders kamerasystem ger bättre 
översikt och ökad tillförlitlighet. De digitala 
bilderna från fyra ultravidvinkelkameror (en på 
varje sida) kombineras till en sammanhängan-
de bild på Varioterminal 10,4". På så sätt får du 
alltid ett fågelperspektiv över maskinen.
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VarioGuide – alltid på rätt spår
Tillvalet VarioGuide använder den senaste tekniken för 
att styra din maskin noggrant genom grödorna. Detta 
ger dig högre tröskningsprestanda genom att minska 
onödiga passningar och optimera fältets division. Det 
inbyggda systemet justeras i Varioterminal 10,4" med 
några få klick. Tack vare flera uppgraderingsnivåer kan 
standardområdet anpassas i steg om +/- 20 cm, preci-
sionsområdet +/- 5 cm och RTK-området +/- 2 cm.  
Med VarioGuide får förarna alltid ut det bästa av sina 
maskiner!

VarioDoc Pro – optimal dokumentation
VarioDoc-systemet körs i bakgrunden på Varioterminal 
10,4". Den loggar maskininformation, t.ex. tröskad yta, 
bränsleförbrukning och arbetstid, vilket sedan överförs 
till växtodlingsdatabasen antingen via Bluetooth eller 
GPRS. Med hjälp av GPS-signalen och data från kartlägg-
ningen av skörden, kan Fendt VarioDoc-systemet skapa 

INTEGRERAT INFORMATIONS- OCH AUTOMATISKT STYRSYSTEM

VarioGuide:  
Värdefull data nära till hands.

skördekartor med växtodlingsdatabasen. Detta system 
erbjuder dig redan nu de framtida kraven på dokumen-
tation och ger dig samtidigt värdefull information om 
lönsamhet och effektivitet vid användningen av skörde-
tröskan. Med Fendts skördetröska kan du fylla i luckorna 
i tröskningsdokumentationen. Data kan användas av ett 
antal växtodlingsdatabaser genom det öppna gränssnit-
tet. Använd systemet för korrekt och effektiv dokumen-
tation av ditt arbete, för detaljerad fakturering när du 
köper in tröskningstjänster eller för att göra en lönsam-
hetskalkyl för dina jobb.

AgCommandTM telemetrisystem
Våra skördetröskor i X- och P-serien kan utrustas med 
telemetrisystemet AgCommand™.. Den här intelligenta 
lösningen informerar dig alltid om maskinernas position 
och var de har använts. Det gör att du kan hantera hela 
fordonsparken på bästa sätt och optimera arbetet.
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Inställningarna för det automatiska styr-
systemet VarioGuide kan enkelt justeras i 
Varioterminal  10.4". .

Helt integrerat i Varioterminal 10,4". Förare 
kan redigera överförda arbeten och/eller skapa 
nya jobb.
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SKÄRBORD

Det nya riktmärket:  
10,70 meter PowerFlow.

Ytterligare funktioner
Elektriskt drivna sidoknivar är tillgängliga för skörd av 
raps. Dessa monteras enkelt på bordets sida och sedan 
kan skörden börja. Inga andra delar måste anslutas 
eller användas. En extra inmatningsskruv för raps är till-
gänglig för bordsbredder från 6,80 m till 7,70 m, så att 
du behöver inte göra några kompromisser vid skörd av 
raps.

Automatisk vägledning av bordet
Med den automatiska bordsstyrningen på Fendts skör-
detröskor kan skärbredden ställas in på två olika sätt. 
Förinställningsfunktionen för snitthöjden styr snitthöj-
den från 0–50 cm via en sensor på inmatningselevatorn. 
Automatisk snitthöjd, som avgör snitthöjden genom 
bordets släpskor, används för att styra snitthöjden från 
0–20 cm i låga grödor. Ytterligare två system garanterar 
att bordet vägleds rent över marken. I liggande gröda 
håller marktryckskontrollen bordet flytande precis ovan-
för marken, men sänks alltid ned till marken. AutoLevel-
funktionen ansvarar för att hålla bordets nivå i sidled.

PowerFlow-bord
PowerFlow-bordet har varit känt för maximal produkti-
vitet i över 35 år. Det stora avståndet mellan knivbalken 
och inmatningsskruven gör det lättare att kapa höga 
grödor. PowerFlow-banden transporterar grödan direkt 
under inmatningsskruven. Detta garanterar enhetlig 
matning med öronen först för alla grödor och under alla 
skördeförhållanden och därmed högre tröskningskapa-
citet och genomströmning.

44 % större arbetsyta 
Den nya SuperFlow-inmatningsskruven med en bredd 
på 10,70 m och 9,20 m på PowerFlow-bordet samlar in 
stora mängder gröda. Den stora diametern, 762 mm, 
är marknadens största och ger ett arbetsområde på 
179,5 mm. Den är 44 % större än den närmaste konkur-
renten just nu. Till och med vid rapsskörd säkerställer 
inmatningsskruven en god genomströmning, utan att 
en rapsskruv behöver monteras. PowerFlow-skärbordets 
dubbelsidiga Schumacher-kniv på 10,70 m garanterar 
maximal tillförlitlighet och ger en jämn och hög skär-
hastighet.
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Multikopplingen som standard gör det möjligt 
att byta snabbt vid byte av fält.

Schumacher-knivbalken är den bästa i bran-
schen. Med 1 220 snitt per minut garanterar det 
alltid ett rent snitt. Knivarna är växelvis placerade 
så att knivbalken är självrengörande och förblir 
alltid vassa.

Rapsskruven ökar flödet av grödan till inmat-
ningselevatorn för höga grödor och möjliggör 
en högre genomströmning. Två sidoknivar kom-
pletterar utrustningen för skörd av raps.

Knivbalken är placerad 1,14 meter framför 
inmatningsskruven, som garanterar perfekt sikt 
och maximal prestanda. Det robusta PowerFlow-
bandet transporterar grödan till inmatnings-
skruven i en jämn hastighet. Dessutom avleder 
bandet stenar.

Schumacher-knivbalken ger en enhetlig, hög 
snitthastighet för maximal prestanda över en 
bredd på 10,70 meter. Med denna skärbredd 
garanterar den dubbelsidiga knivdrivning max-
imal tillförlitlighet jämfört med knivbalkar som 
bara drivs på ena sidan.

Den högpresterande SuperFlow-
inmatningsskruven med matningsfingrar över 
hela bordets bredd, erbjuder säker och skonsam 
inmatning av alla typer av grödor. Snabb och 
enkel justering av inmatningsskruven gör så att 
förare kan hitta en optimal inställning för det 
bästa flödet av grödan.

Den bakre väggen på bordet ökar stabiliteten och 
håller grödan kvar i bordet.
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Majsskörden helt under kontroll.

Hög prestanda, kompakt format
Fendt CornFlowTM majsskärbord med sex eller åtta rader. 
Avståndet mellan raderna är antingen 70 eller 75 cm. 
Majsborden är antingen fasta eller hopfällbara, och till 
och med åttaradersmodellen har en transportbredd på 
3,5 m i hopfällt läge eftersom den specialkonstruerade 
vikmekanismen fäller ihop bordet mycket effektivt både 
vertikalt och horisontellt. Föraren har därför utmärkt sikt 
framåt. Alla funktioner är lätta att styra tack vare multi-
funktionsspaken.

Justerbara inställningar
Bordets motroterande valsar, som har fyra knivblad var, 
är kraftiga och slitstarka. Däckplåtarna kan justeras på 
båda sidor så att skörden alltid flödar centralt genom 
plockningsenheten. På så sätt säkerställs inmatningen.

Optimal tillgänglighet, bättre skydd
För att majskolvarna ska skyddas ännu mer och därmed 
hålla perfekt kvalitet är kåporna och spetsarna tillver-
kade av mjuk plast. De är enkla att fälla ihop vilket gör 
plockrullarna lätta att komma åt. De har också utbytbara 
slitplåtar på de områden som utsätts för störst belast-
ning. Lagerkedjorna på CornFlow-bordetTM  ingår i stan-
dardspecifikationen och deras hastighet kan enkelt jus-
teras med hjälp av multifunktionsspaken. Den horison-
tala hacken, som har två knivblad, är ett tillval och kan 
sättas på eller tas bort efter behov.

FENDT CORNFLOWTMTM
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Alla viktiga delar på Fendts CornFlowTM -bord är extremt 
lättåtkomliga, vilket avsevärt underlättar rengöring och 
underhåll under långa skördeperioder.

Precis som alla Fendt-redskap omfattas CornFlowTM av Fendts heltäckande  
service- och garantivillkor
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der spannmål kan bearbetas. Särskilt den breda slag-
skoöppningen gör skörd av raps mycket enklare och ger 
det bästa möjliga provet. Vid skörd av vete förhindrar 
det alltför intensiv tröskning och ökar frånskiljningen.

Intensiv frånskiljning
Slagskon har varierande trådavstånd. 
Tröskningsprocessen är optimerad i främre området 
med smalare trådavstånd, medan frånskiljningen är 
maximerad i bakre delen av slagskon genom bredare 
trådavstånd. Mycket mer material frånskiljs i trösknings-
enheten, vilket minskar belastningen på halmskakarna.

Roterande frånskiljare
Den roterande skärmen, vars hastighet och avstånd till 
slagskon kan justeras, förbättrar avskiljningsprestandan.

600 mm bred tröskningstrumma med högt  
rotationsmoment
Fendts tröskningscylinder har förstärkta trösknings-
stänger, vilket ökar vikten på utsidan av trumman och 
därmed genererar en svänghjulseffekt. Denna fysiska 
effekt garanterar ett enhetligt varvtal för trumman, även 
när belastningen på skördetröskan varierar, vilket möj-
liggör en högre genomströmning och produktivitet. 
Tröskningscylinderns konstanta varvtal producerar rena 
tröskningsresultat och det renaste spannmålsprovet.

Slagsko med hög kapacitet
För att tillgodose kraven på högre kapacitet har Fendts 
slagsko en stadig förlängning före slagskon, som star-
tar tröskningsprocessen. Frånskiljningsprocessen startar 
därför omedelbart, så snart som grödan når slagskon. 
Slagskon kan öppnas upp till 40 mm så att större mäng-

TRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING MED FENDTS P-SERIE

Tröskning med skakarfrånskiljning
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Tröskning börjar redan i tröskningsstången före slagskon. Den 
robusta slagskon ger skonsam tröskning i området fram och 
hög frånskiljningskapacitet bak tack vare de olika trådavstån-
den. För effektiv frånskiljning av kvarvarande spannmål leds 
grödan bort från halmcylindern till den roterande frånskiljaren.

Höga steg och en lång skakarlängd ser till att halmmattan 
luckras upp och flyttas effektivt. Denna process är mycket 
effektiv tack vare designen med åtta halmskakare, vilket ökar 
maskinens prestanda.

Den roterande frånskiljaren – den tredje komponenten i tröskningsenheten 
– spelar en viktig roll för ökad produktion, särskilt under svåra skördeförhål-
landen, t.ex. med grön eller fuktig halm.

Den stora tröskningscylindern är utrustad med extra viktstänger, som ger 
mycket högt rotationsmoment. Resultatet är enhetlig tröskning av grödan.
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Intelligent design av frånskiljningsrotorer
De pendlande frånskiljningsrotorerna med fingrar pla-
cerade i spiralform drar aktivt in grödan och trycker den 
utåt mot slagskorna med hjälp av den centrifugalkraft 
som genereras. Detta frånskiljer säden. Denna kon-
stant höga frånskiljningskapacitet ger en tydligt högre 
genomströmning i jämförelse med halmskakare och 
roterande skördetröskor på egen hand. Dessutom för-
hindrar det aktiva flödet av gröda blockeringar.

Maximal frånskiljning av spannmål
Speciellt utvecklade rotorfingrar monterade längs med 
frånskiljningsrotorerna i en spiralformad formation och 
främjar transporten av gröda. Fingrarna är vinklade för 
att förhindra att den dyrbara halmen skadas, samti-
digt som det fortfarande möjliggör en hög kapacitet. 
Slagskorna under rotorerna ger maximal frånskiljning-
skapacitet för ett mjukt flöde av gröda och den bästa 
kvaliteten på halmen.

HyPerforma-tröskningsenheten för bättre prestanda
Modellerna i Fendts X-serie har den beprövade 
tröskningscylindern från halmskakarmaskinerna. 
Hybridtröskans höga genomströmning i jämförelse med 
halmskakarsystemet beror på rotorernas högre frånskilj-
ningskapacitet och den högre motoreffekten.

Optimal matning till rotorerna
RotorFeeder är den tredje cylindern i tröskningsenhe-
ten och transporterar grödan mjukt och enhetligt i två 
enskilda rotorer. Den stora diametern och konstant has-
tighet i RotorFeeder genererar en centrifugalkraft som 
separerar spannmålet från halmen med hjälp av de 
anslutna slagskorna. Dessutom separerar denna centri-
fugalkraft den skördade grödan i två flöden med liten 
ansträngning och transporterar sedan dem till roto-
rerna.

TRÖSKNING OCH FRÅNSKILJNING MED FENDTS X-SERIE

Tröskning med rotorfrånskiljning
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Den stora tröskningscylindern är utrustad med extra viktstänger, som ger 
mycket högt rotationsmoment. Resultatet är enhetlig tröskning av grödan.

RotorFeeder delar upp grödan i två enhetliga delar och vägleder dem till från-
skiljningsrotorerna. Stora inmatningsöppningar tillåter att stora mängder väx-
trester matas in i frånskiljningsrotorerna. Ett smidigt flöde av gröda garanterar 
avgörande fördelar i bränsleförbrukningen samt kvaliteten på halmen.

Förlängningen före slagskon startar försiktigt tröskningsprocessen och ökar 
slagskons effektivitet. Avståndet mellan slagskon och cylindern har ökats 
så att det överensstämmer med maskinens stora kapacitet. Det kan ställas 
in på 40 mm för att möjliggöra ett snabbt och effektivt flöde av grödan 
genom tröskningsenheten.

Slagskorna har en stor frånskiljningsyta på upp till 3,54m² och har en fingerfor-
mad gallerdesign, som möjliggör optimal frånskiljning och varsam hantering 
av halm och spannmål.

upp till 40 mm
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CONSTANT FLOW

Mer än 15 % högre kapacitet  
med Constant Flow.

Enkelt att använda
Fendts Constant Flow är lätt att aktivera med multifunk-
tionsspaken. Två sensorer i drivenheten för trösknings-
enheten övervakar enhetens belastning hela tiden. 
Constant Flow möjliggör perfekt användning av trösk-
ningsenheten genom automatisk justering av skördhas-
tigheten i förhållande till mängden gröda i trösknings-
enheten.

Upp till 15 % högre produktion
Inmatningen av en enhetlig hög gröda ökar trösknings- 
och frånskiljningskapaciteten och minskar spannmåls-
förlusten. Constant Flow optimerar produktiviteten, sär-
skilt vid byte av grödor. Upp till 15 % mer produktion 
kan uppnås på ett antal olika grödor, samtidigt som för-
lusterna sänks. Förarna behöver inte arbeta med att 
hålla maskinen i optimalt produktionsområde, utan kan 
koncentrera sig på andra uppgifter.

Alltid hög produktion
Nyckeln till hög maskinprestanda är att tröskningsenhe-
ten alltid är helt och enhetligt fylld. Om grödan blir tun-
nare behöver maskinen mer gröda för att utnyttja hela 
prestandan. Maskinen ökar automatiskt hastigheten för 
att hålla produktionen på max hela tiden.
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Constant Flow reglerar automatiskt körhastigheten på Fendts skördetröska beroende på grödans densitet.
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OPTIMAL RENGÖRING – HALMHANTERING

Utrustning som möjliggör maximal 
produktion. 

Du har valet
Oavsett om materialet hackas eller lindas ger Fendts 
skördetröskor utmärkta resultat. Varsam hantering av 
halmen under tröskning och frånskiljning garanterar en 
enastående kvalitet på halmen. Hack med hög kapacitet 
och 8 rader som har 108 knivar, finhackar halmen nog-
grant och sprider den enhetligt. Den radiala spridaren 
Maxi Spread (tillval) passar perfekt för stora arbetsområ-
det (bara X-serien).

Bra och kort
Halmen hackas mycket kort och bryts därför ned 
snabbt, vilket är ett måste för jordbearbetning eller 
direkt sådd. För att maximera halmhackningen kan även 
hackgolvet justeras.

Perfekt rengöring genom smart aerodynamik
Det unika rengöringssystemet Venturi ger maximal ren-
göringskapacitet för att uppnå perfekta spannmålsprov 
och minimala förluster. Systemet skapar optimerat luft-
flöde över hela sållområdet. Det aerodynamiskt formade 
Venturi-luftintaget, som sitter i fläkthusets mitt, ökar 
luftvolymen.

Det renaste provet
Rengöringssystemet kan hantera stora mängder mate-
rial med spannmål och agnar från tröskningsenheten 
och frånskiljningssystemet. Spannmål frånskiljs rent och 
effektivt från damm och skräp. Du skördar gröda av den 
bästa kvaliteten.

Venturi-systemet är baserat på en av 
fysikens enkel principer. Extra luft dras in 
genom venturirörets luftintaget på trum-

mans fläkt och läggs till i luftflödet.

Trumman fläkt för effektivt luftintag från 
utsidan och insidan.

Genom att avleda luftflödet från fläkten 
skapas ett lågtrycksområde bakom Venturi-
plattan. Det drar ytterliga luft genom 
sållboxen.

Jämn fördelning av luft-
flödet över hela sållboxen.
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De elmanövrerade sållen kan justeras direkt från Varioterminal 10,4" inne i 
hytten. Dessutom är de anpassade till de tidigare sparade inställningarna av de 
automatiska maskininställningarna.

Det patenterade retursystemet består av en inmatningsskruv och 
ett skovelhjul, som transporterar materialet till förberedelsegolvet 
och garanterar effektiv omtröskning. Returvolymen övervakas hela 
tiden och visas i Varioterminal 10,4".

Den hydrauliskt drivna bosspridare viks enkelt 
tillbaks med hjälp av gastryckcylindern för att få 
tillgång till skakarskon.

Den högpresterande halmhacken har 8 rader med 
totalt 108 sågtandade blad och har en betydligt 
högre arbetshastighet än vanliga halmhackar.

För 9,20 m och 10,70 m breda bord kan du utrusta din Fendt-maskin med den radiala spridaren Maxi Spread (tillval, bara 
för serie X). Två skivor garanterar enhetlig spridning av det hackade materialet över hela arbetsbredden. Skivornas hastig-
het och därmed arbetsbredden kan enkelt justeras oberoende av varandra inifrån hytten.
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PERFEKT KVALITET AV SPANNMÅLET

Din gröda i goda händer.

12 500 liters kapacitet
Spannmålstankens kapacitet anpassas till maskinens 
höga produktion och har en kapacitet på upp till 12 500 
liter. Det garanterar hög effektivitet, längre trösknings-
tider och därför mer tid för skördearbetet. Den centrala 
inmatningsskruven fyller tanken enhetligt och helt. Två 
indikatorer för fyllnadsnivåer underrättar alltid föraren 
om påfyllning av tanken. Skruven dras in och de elek-
triska luckorna stängs tätt när spannmålstanken stängs.

Snabb och komplett tömning
Grödan töms snabbt med en tömningskapacitet  
på 120 l/s. För att undvika att du kör över lindningen 
under tömning, erbjuds olika spårlängder för  
tömningsskruven.

Spannmålstankens volym i liter
Skördetröskor Standard AutoLevel
8380 P 10 500 10 500
8410 P 12 500 10 500
9490 X 12 500 10 500
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ATRAK-LARVBAND

Valet för dig som vill ha  
bästa möjliga markskydd.

Stift med 3,49 m yttre bredd
Fendt erbjuder Fendt ATRAK-systemet för skördeförhål-
landen där larvband krävs. Positiv effekttransmission, 
automatisk spänning av banden och liten jordpack-
ning, särskilt under våta förhållanden, är bara några för-
delar med systemet. De fyra fjädrade larvbanden ger en 
enorm kontaktyta, som minimerar trycket på marken. 
Dessutom rör sig maskinen smidigare i högre hastighe-
ter tack vare bandet. Därmed förbättras körkomforten 

och styrningen av bordet blir mer exakt. Viktigast är 
dock skördetröskans maximala ytterbredd på 3,49 m, 
med 635 mm breda band.

Dessutom erbjuder Fendt ett antal olika däck för maski-
ner i X- och P-serien. Däck med Ultraflex-teknik, i synner-
het, skapar en stor kontaktyta med lågt däcktryck. Det 
sänker risken för jordpackning signifikant.

Integrerade bakaxlar, specialut-
vecklade för hög belastning.

Progressiv integrerad  
blockfjädring – enkel men  
effektiv för hög körkomfort.

4 mellanhjul som ger en  
mycket stor kontaktyta  
med hög lyftkapacitet.

3,49 m

Däckstorlek
Ytterbredd P-serie – X-serie

Standardmaskin AutoLevel-maskin

1050 / 50 R 32 4,23 m
900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m
800 / 70 R 32 3,82 m
800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m
800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m
710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m
680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m
Atrak banddrivning 25" 3,49 m
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Enkelt och beprövat
Alla modeller i Fendts X- och P-serie kan fås i AutoLevel-
version. Inbyggt utjämningssystem för bakdelen, som 
svänger på slutväxlarna och utjämnar hela maskinen i 
sluttningar.

Fullständig nivåkontroll på sluttningar i upp till  
12 procent
AutoLevel-systemet håller maskinen horisontell i slutt-
ningar på upp till 12 procent, vilket gör att trösknings-, 
frånskiljnings- och rengöringsenheter arbetar längre på 
maximal effekt. Som ökar produktionen och produktivi-
teten på lång sikt.

AUTOLEVEL-SYSTEMET FÖR UTJÄMNING AV BAKDELEN

Garanterat hög prestanda i sluttningar.

Fullständig utjämning i sidled för maximal  

effekt i kuperad terräng

Med AutoLevel-styrning kan skördetröskan arbeta med 
full uteffekt i sluttningar på upp till 12 %. Skördetröskan 
förblir utjämnad så att grödan fördelas jämnt i trösk-
nings-, frånskiljnings- och rengöringssystemet. Detta 
tillåter maximal produktivitet och effektivitet i kuperade 
områden.

Full dragkraft
Fyrhjulsdrift finns som tillval så att maximal dragkraft 
alltid levereras i sluttningar.

12 %
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LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Hög effektivitet i kombination  
med optimal driftsäkerhet.

Miljövänlig och ekonomisk
Fendts skördetröskor drivs med AGCO Power-
motorer,som uppfyller de högsta utsläppskraven (steg 
4) just nu. De bidrar till att skydda miljön och genomföra 
den senaste tekniken för att skapa maximal effekt med 
minimalt bränslebehov.

Optimera motorns beteende
Motorns hantering är utformad för en optimal kurva 
med vridmoment. Skördetröskan måste leverera en 

konstant uteffekt under belastning – beroende på efter-
frågan. Tillsammans med drivenheter med låg friktion 
gör det att du kan uppnå en mycket låg bränsleförbruk-
ning per tunnland och excellent ekonomi.

Långa arbetstimmar
Maskinens låga bränsleförbrukning avgör också hur 
länge du kan arbeta utan att behöva tanka. Modellerna 
i Fendts X- och P-serie har en bränsletank på 1 000 liter 
och en extra tank för 120 liter AdBlue (DEF).

Fendt 8380 P 6 cylindrar 279 kW 379 hk
Fendt 8410 P 6 cylindrar 297 kW 404 hk

Fendt 9490 X 7 cylindrar 365 kW* 496 hk*

*Maximal effekt inkl. boost
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SMART DESIGN

Bra design gör arbetet enklare.

luftfilter. Stora sidoklaffar erbjuder enkel åtkomst till 
maskinens komponenter för dagligt underhåll och 
snabb övervakning.

Bästa försörjningen med reservdelar
Fendt erbjuder professionell service och sätter även 
standarder inom industrin för detta. Genom regel-
bundna utbildningsprogram har vårt nätverk med för-
säljare utbildats i att hålla ett bra reservdelslager och att 
alltid hålla dina maskiner i drift under skörden. Fendt 
och våra återförsäljare är redo att ge dig den bästa möj-
liga servicen av din investering.

Snabbt och okomplicerat dagligt underhåll
Luftintagsskyddet fälls upp för enkel rengöring uppi-
från och dammtömningen hålls ren, även under mycket 
dammiga förhållanden. Plattformen erbjuder säker 
åtkomst till luftintagsskyddet och kylarna.
Underhåll är snabbt och enkelt eftersom det bara finns 
ett par smörjpunkter och de är lätta att komma åt. En 
enkel mekanisk konstruktion av maskinerna minimerar 
antalet enheter, vilket avsevärt minskar underhållet som 
krävs. Sedan kan du ägna mer tid åt viktigare saker – 
nämligen skörden!Behållare och påfyllningsrör för olika 
vätskor är optimalt placerade för enkel kontroll av nivån 
eller för påfyllning. Detsamma gäller för motorns 
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Hackinställningar

Kontrollera vätskenivåerRengör luftfiltret

Gott om utrymme i motorutrymmet

God åtkomst för underhåll av hack
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FENDT SERIE P

Senaste tekniken inom  
alla områden
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  1.  Skyline-hytt
  2.  Varioterminal 10,4" med pekskärm
  3.  PowerFlow-bord
  4.  Inmatningselevator med multikoppling
  5.  Tröskcylinder
  6.  Slagsko
 7.  Halmcylinder
  8.  Separationscylinder
  9.  8 halmskakare

10.  Förberedningsplan
11.  Förberedelsegolv med två steg
12.  Venturi rengöringssystem
13. HC-översåll
14. Bosspridare
15. 8-radig halmhack
16. Spannmålstank
17. AGCO Power-motor
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FENDT SERIE X

Senaste tekniken inom  
alla områden
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 1.  Skyline-hytt
 2.  Varioterminal 10,4" med pekskärm
 3.  VarioGuide autostyrning
 4.  PowerFlow-skärbord 10,7 m
 5.  Delad knivdrivning
 6.  SuperFlow-inmatningsskruv
 7.  Inmatningselevator med multikoppling
 8.  Tröskcylinder
 9.  Slagsko
 10.  Halmcylinder

11.  Rotormatning
12.  Frånskiljningsrotorer
13.  Förberedningsplan
14.  Förberedelsegolv med två steg
15.  Venturi rengöringssystem
16.  Bosspridare
17.  8-radig halmhack
18.  Radial spridare Maxi Spread
19.  Spannmålstank
20.  AGCO Power-motor
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FENDT SERIE X OCH P

Tekniska specifikationer
Standard- och tillvalsutrustning

Standardutrustning: g 

Tillvalsutrustning: c 

Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
PowerFlow skärbord Skärbordsbredder m 7,7 /  9,2 / 10,7 7,7 /  9,2 6,8 /  7,7 /  9,2 6,8 /  7,7 /  9,2 6,8 /  7,7 /  9,2 6,8 /  7,7 /  9,2

Haspeldrift hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt
Skärfrekvens Snitt/min. 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Rapsknivar elektriska elektriska elektriska elektriska elektriska elektriska
Automatisk bordsguide g g g g g g

Automatisk hastighetsreglering för haspel g g g g g g

Majsskärbord CornFlow™ c c c c c c

Antal rader (vikbart) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Antal rader (fast) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Avstånd mellan rader cm 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75
Stjälkhack c c c c c c

Inmatningsskruv g g g g g g

Inmatningselevator Antal kedjor 4 4 4 4 4 4
Reversering skärbord och inmatningselevator hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt hydrauliskt

Tröskenhet Hyperforma Bredd på tröskningscylinder mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Diameter på tröskningscylinder mm 600 600 600 600 600 600
Slagskostänger på tröskningscylinder Antal 8 8 8 8 8 8
Tröskningscylinderns hastighet standard v/min 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080
Slagskoarea m² 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Omslutningsvinkel slagsko Grader 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Separation av kvarvarande 
spannmål

Beater-separeringsarea m² 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39
Rotorseparatorns diameter mm 500 500 500 500
Rotormatarens diameter mm 500 500
Rotorseparatorns varvtal v/min 480/900 480/900 480/900 480/900
Rotormatarens varvtal v/min 480/950 480/950
Rotorseparatorns separationsarea m² 1,00 1,00 1,00 1,00
Rotormatarens separeringsarea m² 0,39 0,39
Separation av kvarvarande spannmål 2 rotorer 2 rotorer Skakare Skakare Skakare Skakare
Rotordiameter mm 475 475
Rotorlängd m 4,2 4,2
Rotorns separeringsarea m² 3,54 3,54
Omslutningsvinkel rotorer Grader 150 150
Rotorvarvtal v/min 360 – 1000 360 – 1000
Skakare Antal 8 8 8 8
Skakarnas steg Antal 5 5 5 5
Skakarnas separeringsarea m² 7,9 7,9 7,9 7,9
Totalt separeringsarea m² 5,44 5,44 10,47 10,47 10,47 10,47

Rengöring Venturi renssystem g g g g g g

Totalt rengöringsområde m² 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Justering av fläkthastighet elektriska elektriska elektriska elektriska elektriska elektriska
Fläkthastighet v/min 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150
Två steg g g g g g g

Elektrisk justering av såll g g g g g g

Modell Separat återtröskning Separat återtröskning Separat återtröskning Separat återtröskning Separat återtröskning Separat återtröskning
Returindikator g g g g g g

Spannmålstank Tankvolym liter 12500 10500 12500 10500 10500 10500
Spannmålstankens tömning Tömning upptill Tömning Tömning Tömning Tömning Tömning
Tömningshastighet l/sek 120 120 120 120 120 120
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Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Halm- och  

bosshantering Typ av halmhack Högverkande 
halmhack

Högverkande 
halmhack

Högverkande 
halmhack

Högverkande 
halmhack

Högverkande 
halmhack

Högverkande 
halmhack

108 räfflade knivar      

Halmhack med elektriskt justerbara bosspridare      

MaxiSpreader radiell spridare  

Bosspridare      

Motor Fabrikat AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power

Cylindervolym liter 9,8  
(7 cylindrar)

9,8  
(7 cylindrar)

8,4  
(6 cylindrar)

8,4  
(6 cylindrar)

8,4  
(6 cylindrar)

8,4  
(6 cylindrar)

Nominellt motorvarvtal v/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Maximal effekt kW/hk 297/404 297/404 279/379  279/379
Maximal effekt inklusive boost kW/hk 365/496 365/496
Bränsletankvolym liter 1000 1000 1000 1000 1000 1000
DEF-tankvolym (AdBlue) liter 120 120 120 120 120 120

Markdrift Hydrostatdrift      

Antal växlar 4 växlar, elek-
trisk växling

4 växlar, elek-
trisk växling

4 växlar, elek-
trisk växling

4 växlar, elek-
trisk växling

4 växlar, elek-
trisk växling

4 växlar, elek-
trisk växling

Axel för fyrhjulsdrift      

Förarhytt Skyline-hytt       

Automatisk klimatreglering och uppvärmning      

Elektriskt justerbara uppvärmda ytterspeglar      

Extra arbetsbelysning  
(stubbljus, radljus, bakre arbetsljus)

     

Multimedia-navigation      

Variotronic Fendt Variotronic med Varioterminal 10.4"      

Mätning av avkastning/vattenhalt      

VarioDoc Pro och VarioGuide      

AgCommandTM      

Constant Flow      

Vikter och mått Längd utan skärbord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Bredd utan skärbord, standarddäck m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Vikt för grundmaskinen utan skärbord,  
utan tillvalsutrustning kg 18 400 18 900 17 100 17 600 17 100 17 600

Längd utan skärbord m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Bredd utan skärbord, standarddäck m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Vikt för grundmaskinen utan skärbord,  
utan tillvalsutrustning kg 18 400 18 900 17 100 17 600 17 100 17 600

Däck Framdäck (standard) 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32
Bakdäck (standard) 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
ATRAK banddrivning   
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Fendt är ett globalt varumärke som tillhör AGCO.
Alla uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått, vikt, bränsleförbrukning och 
driftkostnader för fordonet utgör den senaste tillgängliga informationen vid tidpunkten för tryckningen. 
Uppgifterna kan ändras före köptillfället. Din Fendt-återförsäljare hjälper dig gärna med information om 
eventuella ändringar. Fordonen visas inte med landsspecifik utrustning.

Ledare kör Fendt

AGCO GmbH – Fendt Marketing 
D-876 16 Marktoberdorf, Tyskland

Art.nr 064-1177-2/SE/0417

www.fendt.com 

Återförsäljare:
Lantmännen Maskin AB
Box 174, 201 21 Malmö-Sweden
Tel 0771-38 64 00
www.lantmannenmaskin.se




